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ATT ANVÄNDA YOUTUBE 
  

 

 

Youtube är en videotjänst där användare över hela världen laddar upp videoklipp och 

musik. För FRG:s verksamhet är videomaterial från övningar, insatser, och 

marknadsföringsaktiviteter mycket värdefullt, om det är väl producerat. För FRG som 

har videomaterial tillgängligt, kontakta frg@civil.se för diskussion om att lägga upp 

detta på FRG:s officiella Youtube-sida. 

 

Denna manual är anpassad för användare av den digitala marknadsförings- och 

kommunikationsplattformen för FRG. Dokumentet finns nedladdningsbart på 

www.civil.se/FRG/ under ”Sociala medier”. 

http://www.volunteerpower.se/
mailto:frg@civil.se
http://www.civil.se/FRG/
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HUR DU ANVÄNDER YOUTUBE 

☐ Youtube är för en vanlig användare ett förhållandevis enkelt verktyg att använda. Gå till 

www.youtube.com (eller använd appen Youtube på mobiltelefon eller surfplatta) för att öppna Youtube. 

FRG Sverige finns under ”FRG Sverige” på Youtube (www.youtube.com/FRGsverige) 

  

☐ Använd sökfunktionen för att söka efter det klipp du vill titta på, eller videoklipp som är relevanta inom 

ett visst område. Exempelvis kan du söka på ”frivilliga resursgruppen” för att hitta några videoklipp 

relevanta för FRG. Nu när den digitala marknadsförings- och kommunikationsplattformen för FRG har 

lanserats på sociala medier är tanken även att öka antalet videoklipp som finns tillgängliga om FRG. 

Ta gärna videoklipp med hjälp av tex mobiltelefonkamera under event och ha tillgängligt för FRG! Bra 

videoklipp kan rapporteras till frg@civil.se och då eventuellt läggas upp på FRG Sveriges kanal. 

 

☐ Vill du skapa en egen kanal på Youtube (tex som ansvarig för sociala medier inom en FRG) behöver du 

skapa ett eget konto på Youtube baserat på en e-postadress. Se instruktioner på Youtube. Ett tips är 

att skapa en specifik gmail-adress för ditt Youtubekonto och skapa ett nytt Youtubekonto för FRG 

baserat på det. Har du en egen kanal för FRG, med klipp, meddela webbred@civil.se eller frg@civil.se 

så kan FRG Sverige länka till ditt klipp! 

 

 

Behöver din FRG tips om hur ni lägger upp en Youtube-kanal och kommunicerar via denna, går det bra att 

kostnadsfritt kontakta konsultföretaget VolunteerPower Sweden (www.volunteerpower.se, info@volunteerpower.se) 

för enklare rådgivning. 
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